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Een vloer is de basis van uw interieur, het begin 
van de inrichting van uw keuken, woonkamer of 
slaapkamer. Een goed begin is het halve werk. 
We begrijpen daarom dat de keuze voor de juiste 
vloer lastig kan zijn. Met het openslaan van onze 
brochure heeft u het begin gemaakt. Een ding 
hebben we in ieder geval al gemeen: we hebben 
allebei oog voor mooie producten. 

Wij delen onze passie voor betonvloeren graag 
met u, maar willen u eerst beter leren kennen. 
Neem ons mee in uw droominterieur. Komen er 
kinderen over de vloer of heeft u misschien een 
huisdier? We kijken graag samen met u welke 
vloer het beste in uw interieur past. In deze 
brochure vindt u de mooiste beton- en betonlook 
vloeren. Wilt u de vloeren liever in het echt zien, 
of even voelen? Dan bent u op afspraak van 
harte welkom in onze showroom in Opheusden. 
Alles om de keuze makkelijker en weloverwogen 
te maken. Maar we zijn ervan overtuigd dat u na 
het zien van onze betonvloeren nooit meer een 
andere vloer wilt!

Team Willem Designvloeren

WELKOM BIJ 
WILLEM DESIGN-
VLOEREN

Wij kregen een heel goed advies in de 
showroom, mét duidelijke voorbeelden. 
Heel vriendelijke, prettige en kundige 
mensen. Wij zijn megablij met onze 
betonvloer.’ 

– Marjolein – 



GENIETEN VAN 
GEVLINDERD 
WOONBETON 
Wanneer u denkt aan een betonvloer, ziet u 
waarschijnlijk een gevlinderde woonbeton vloer 
voor u. Een robuuste vloer. Puur natuur. Stoer en 
praktisch. Dat een gevlinderde woonbeton vloer 
perfect past in een industrieel interieur, dat hoeven 
wij u niet meer te vertellen. Maar kijk eens verder. 
Ziet u het al voor u? Een gevlinderde woonbeton 
vloer in een landelijk of modern interieur?

Bij Willem Designvloeren begon het allemaal 
met gevlinderde woonbeton vloeren. Het is ons 
paradepaardje en we zijn er dan ook erg trots op. 
U leeft heerlijk op zo’n prachtige vloer en de vloer 
brengt uw huis tot leven. We zeggen erbij dat er 
in een gevlinderde betonvloer scheuren kunnen 
ontstaan. Dat ziet u ook in onze showroom. Voor 
sommigen een no-go en voor anderen een 
absolute must. Wist u dat u bij deze vloer ook kunt 
kiezen voor een energiezuinige variant? Deze 
vloer is nog dichter qua samenstelling en houdt 
de warmte van vloerverwarming daarom nóg 
beter vast. 

Een gevlinderde woonbeton vloer is minimaal 7 
centimeter dik. Dat noemen we nou een sterke 
basis voor uw interieur. 

MINIMAAL 7 CM DIK

MEERDERE TINTEN MOGELIJK

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING
Echt een superstrakke vloer die in 
de loop der jaren alleen nog maar 
mooier zal worden.’ 

– Richard – 

Schitterende betonvloer, echt de 
eyecatcher van ons huis.’ 

– Meike – 



BETON BUITEN 
BELEVEN 
Ons leven verplaatst zich steeds meer naar 
buiten. We slaan de deuren open en verlengen 
onze woning. Niet zo gek dus dat beton een trend 
is die we buiten steeds vaker zien. Geniet buiten 
van een prachtvloer, in alle rust of lekker samen. 
Beleef beton buiten! 

Een betonvloer voor een terras of oprit is minimaal 
15 centimeter dik. Een vloer die tegen een stootje 
kan, waarbij onkruid plukken verleden tijd is. Wel 
zo fijn! 

Waarom zou u het leggen van een betonvloer 
alleen tot binnen beperken? Geniet zowel binnen 
als buiten van een mooie betonvloer. Dat noemen 
wij dubbelop genieten.

MINIMAAL 15 CM DIK

MEERDERE TINTEN MOGELIJK

GEEFT BODY AAN UW BUITEN

We droomden al lang van een 
groot betonnen buitenterras, als 
verlengstuk van onze woonkamer. 
Dat we dat nu hebben, vinden we 
fantastisch!

– Mark – 



SMAAKVOL 
BETON CIRÉ 

WAANZINNIGE 
BETON CIRÉ 
WANDEN

U zit midden in de ontdekkingsreis naar de 
perfecte betonvloer. De uitstraling en dikte 
van een gevlinderde betonvloer zijn niet voor 
iedereen een goede match. Maar u wilt wel 
een unieke vloer. Smaakvol, sfeervol en perfect 
passend bij uw interieur. Dan klinken u en beton 
ciré wél als een goede match. 

Beton ciré past in elk interieur, ook in dat van 
u. Hoe wij dat weten? Beton ciré is in elke kleur 
beschikbaar en u bepaalt de uitstraling van de 
vloer zelf, door te variëren met de mate van 
structuur. Bovendien neemt deze luxe vloer 
niet veel ruimte in beslag, want beton ciré is 
slechts enkele millimeters dik. Hoe meer beton 
ciré, hoe beter als u het ons vraagt. Maar let 
wel even op; beton ciré is niet geschikt voor de 
vloer in uw douche. 

U bent op zoek naar iets unieks, een eyecatcher, 
iets wat uw interieur afmaakt. Vergeet verf. 
Vergeet tegels. Er is meer: beton ciré wanden. 
Wanden met een sterke uitstraling, flinterdun 
en in elke kleur beschikbaar. Weet u op welke 
plekken vaak voor beton ciré wordt gekozen? 
Beton ciré wanden komen perfect tot hun recht 
in de douche of op de achterwand van de 
keuken. Of een strakke wand in uw woonkamer 
of misschien wel een mooie achterwand die 
naadloos aansluit op uw beton ciré vloer. 
Belooft u ons dat u vannacht niet droomt van 
beton ciré? 

We hebben beton ciré laten leggen 
over een bestaande vloer met 
vloerverwarming. We zijn zeer 
tevreden over de wijze waarop dit 
is uitgevoerd en we zijn buitenge-
woon content met het resultaat.’

– Roelof – 

We wilden graag een badkamer 
met een wellnessuitstraling. Met 
beton ciré is dit zeker gelukt. Een 
heerlijke rustige ruimte én super-
makkelijk in het onderhoud!’

– Nathalie – 

ENKELE MILLIMETERS DIK

ALLE KLEUREN MOGELIJK

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

VOLLEDIG NAADLOOS

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

ELKE RAL- EN NCS KLEUR LEVERBAAR



CLASSY AMERICAN 
CLAY
De wanden in uw interieur zijn superbelangrijk, 
daar zijn we het samen over eens. Maar leeft u 
ook graag bewust? Deze twee aspecten komen 
samen in één wandafwerking: American Clay. 
Klei? Op uw wanden? Ja, u leest het goed en 
het is waanzinnig! 

American Clay is perfect als u een natuurlijke 
levensstijl graag combineert met een 
prachtig interieur. Het is milieuvriendelijk, 
schimmelwerend, geur absorberend, 
geluiddempend én duurzaam. Dit alles zorgt 
voor een natuurlijk en gezond leefklimaat. 
American Clay heeft een erg warme uitstraling 
en past in elk interieur. U kunt namelijk uit maar 
liefst 240 kleuren kiezen! Met uitzondering van 
het douchegedeelte en de wand achter de 
wastafel kunt u American Clay op elke wand 
toepassen. 

NATUURLIJK PRODUCT

IN 240 KLEUREN LEVERBAAR

KAN NIET OP VOCHTIGE WANDEN



CEMENTGEBONDEN 
GIETVLOER GENOT  

MINIMALISTISCHE 
MINERALE 
GIETVLOER

Beeld u eens de perfecte gietvloer in. Ziet u dan een 
stoere industrievloer voor u? Een cementgebonden 
gietvloer is letterlijk afkomstig uit de industrie en 
zou dus zo maar eens de perfecte vloer voor u 
kunnen zijn. Wij vinden het zonde om zo’n mooie 
vloer alleen in de industrie te gebruiken. Haal de 
industrie bij u naar binnen!  

Cement is de basis van de cementgebonden 
gietvloer, maar dat had u waarschijnlijk al geraden. 
Het cement zorgt voor de robuuste uitstraling en 
daardoor heeft deze vloer meer karakter dan een 
kunststof gietvloer. 

Het maakt niet uit of u een nieuwbouwer of 
verbouwer bent, doordat de cementgebonden 
gietvloer maar enkele millimeters dik is past hij 
altijd. Daarnaast kunt u kiezen uit zes unieke kleuren 
én is hij geschikt voor vloerverwarming. Wij raden 
de vloer niet aan in de badkamer. In alle andere 
ruimten van uw huis kunt u deze vloer gelukkig wél 
leggen!

Uw vloer bepaalt de sfeer in huis. Houdt u van 
een strak, tijdloos maar tóch levendig interieur? 
Denk dan eens aan de minerale gietvloer. Het is 
een strakke vloer maar mét een mooie nuance. 
Een nuance die zorgt voor sfeer. 
 
De minerale gietvloer is slechts enkele millimeters 
dik en in elke RAL- en NCS- kleur verkrijgbaar. 
Daarom is deze vloer vrijwel voor elk interieur 
geschikt. Bent u net als wij ook zo enthousiast 
over deze mooie vloer? Dan wilt u de minerale 
gietvloer vast het liefst door uw hele woning 
leggen. Dit kan! Maar met uitzondering van 
de badkamer. De minerale gietvloer is namelijk 
niet bestand tegen de grote hoeveelheid vocht 
in de badkamer. 

Bent u klaar voor deze minimalistische vloer 
met een sfeervolle nuance? 

De cementgebonden gietvloer geeft 
sfeer aan onze slaapkamer. De 
combinatie met vloerverwarming 
zorgt voor een zeer aangename 
vloer.

– Geert – 

Willem designvloeren is een correct 
bedrijf. Ze komen hun afspraken 
goed na en ik ben erg content met 
het resultaat van de vloer. De vloer 
is heel makkelijk in gebruik en heel 
mooi.’

– Lauwke –

IN ELKE RAL- EN NCS- KLEUR TE KRIJGEN

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

ENKELE MILLIMETERS DIK

INDUSTRIËLE UITSTRALING 

KEUZE UIT 6 KLEUREN

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING  



PRETTIG LEVEN OP
PU

Onze passie voor betonvloeren reikt verder dan 
gevlinderde betonvloeren. We nemen u graag mee 
in het plezier dat PU u kan geven. PU gietvloeren 
zijn verfijnd, naadloos en elegant. Heerlijk om 
overheen te lopen op sokken of blote voeten, 
omdat deze vloer van nature lekker warm aanvoelt. 

Wanneer u zich een super strakke gietvloer in uw 
interieur voorstelt, past de PU gietvloer hier het 
beste bij. Maar ook in de badkamer misstaat een 
PU gietvloer zeker niet. 

PU staat voor Poly-Urethaan; een kunststof. We 
besparen u de scheikundige details, maar door 
deze kunststof voelt de vloer heerlijk zacht en 
warm aan, zelfs zonder vloerverwarming. Een PU 
gietvloer neemt de temperatuur van de ruimte aan, 
slim hè?

We zijn enorm blij met onze vloer! 
Alles is heel professioneel en met 
aandacht voor de klant voorbereid 
en afgehandeld.’ 

– Barbara – 

MEESTERLIJK 
METALLIC
Iedereen heeft zijn eigen stijl. En dat is maar 
goed ook. Houdt u ook van iets anders? Maar 
dan bedoelen we ook écht van iets anders? 
Dan is déze vloer geschikt voor u: de metallic 
gietvloer. 

Deze naadloze gietvloer kunt u overal in huis 
toepassen, zo maakt u uw interieur nog eens 
écht bijzonder. U kunt zelfs kiezen tussen 8 
gave kleuren! De metallic gietvloer heeft een 
marmereffect. Dit marmereffect wordt steeds 
populairder; we zien het bijvoorbeeld in de vorm 
van meubels, accessoires of keukenbladen. In 
tegenstelling tot marmer is de metallic gietvloer 
wél supersterk. 

Als iemand het voortaan over een eyecatcher 
heeft dan weet u wat er wordt bedoeld: een 
metallic gietvloer. Durft u het aan?

ENKELE MILLIMETERS DIK 

ALLE KLEUREN MOGELIJK

TOEPASBAAR IN ELKE RUIMTE  

MOGELIJK IN 8 KLEUREN

GESCHIKT VOOR VLOERVERWARMING

TOEPASBAAR IN DE BADKAMER



VLOEREN VAN 
WILLEM DESIGN-
VLOEREN

We hebben u meegenomen in de wereld 
van beton- en betonlookvloeren. Kiezen uit 
prachtige producten is niet altijd makkelijk. 
Sinds 2008 is de wereld van betonvloeren 
onze wereld. We helpen u daarom graag om 
niet te verdwalen! Kom gewoon eens langs in 
Opheusden, of pak de telefoon. Dan bespreken 
we samen uw wensen voor uw betonvloer. 
Daar ligt namelijk onze passie, mooie vloeren 
maken voor fijne klanten. 

Team Willem Designvloeren

 Lakemondsestraat 13 Opheusden

 0488 – 750 961

 info@willemdesignvloeren.nl

 www.willemdesignvloeren.nl

100% KWALITEIT

UITGEBREIDE SHOWROOM

JARENLANGE ERVARING










